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"""Apakah Anda baru saja membeli iPad atau telah menggunakan iPad selama
ini - masih ada banyak lagi tips yang Anda dapat pelajari terutama dengan rilis
IOS 5.0 yang memiliki lebih dari 200 fitur baru. Buku iOS 5 Clinic mudah dibaca
dan di mengerti karena ditulis secara sistematis dari awal Anda membeli iPad,
lalu aktivasi, registrasi, upgrade ke iOS 5.0, melakukan pengaturan awal,
mengunduh aplikasi, menemukan iPad yang hilang, dan membahas fitur baru
seperti gerakan multitugas baru, iCloud, Twitter, Notification Center, iMessage,
papan ketik terbagi, emoji emoticons, tab browsing dan penelusuran pribadi di
Safari. Buku iOS 5.0 Clinic ditulis dalam sepuluh bab yang dapat Anda pelajari
dalam 10 hari - satu bab untuk satu hari. Setiap bab berfokus pada satu topik
tertentu dan jika Anda baru membeli iPad, Anda dianjurkan untuk membaca
sesuai urutan mulai dari bab 1. Jika Anda telah menggunakan iPad selama ini,
Anda dapat melompat langsung ke bab yang Anda ingin. Setiap bab berisi tips
yang menarik jika Anda belum mengetahuinya. Semua menu dalam buku ini
ditulis dengan Bahasa Indonesia sehingga Anda dapat mengenal tampilan iPad
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dengan lebih mudah. Buku ini akan menjadi referensi yang berguna untuk
pemula dan bagi Anda yang ingin mempelajari fitur baru dari IOS 5.0 dengan
mudah dan cepat. Selain itu dijelaskan pula tips tentang bagaimana mengelola
foto, video, ebook dan musik yang belum pernah Anda ketahui sebelumnya
seperti membuat foto album, copy foto dari iPad-PC atau PC-iPad, copy pdf dari
PC iPad, mengonversi PDF ke format ePub, membuat akun iTunes tanpa kartu
kredit, membuat akun iTunes US dan mengunduh lagu atau film gratis dari
iTunes US / UK dan masih banyak lagi. Sekarang Anda dapat menggunakan
iPad dengan lebih mudah dan efektif dengan iOS 5.0 Clinic."""
Pake Microsoft publisher, desain publikasi nggak repot lagi. Kini program ini
dapat membuat berbagai jenis media promo untuk keperluan cetak maupun
untuk keperluan publikasi di internet. Untuk keperluan cetak maupun sperti
membuat brosur, pamflet, banner, kalender, kartu nama, dan poster. Sedangkan
untuk publikasi di internet yaitu pembuatan halaman web dan e-mail. Tooltoolnya yang serupa dengan Microsoft Word menjadikan Microsoft Publisher
merupakan aplikasi yang mudah dan familiar. Buku tutorial Microsoft Publisher
terbitan Multicom (Galangpress Group) ini membantu Anda dalam membuat
berbagai macam publikasi ataupun ingin mendesain website berikut cara
mempublikasikannya di internet, tips-tips yang diulas sangat tepat bagi Anda
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yang ingin menggeluti dunia advertising, jasa percetakan, marketing, peminat
atau praktisi di bidang desain, ataupun profesi-profesi lainnya yang
memanfaatkan program desain publikasi.
iLife merupakan paket aplikasi multimedia yang terintegrasi satu sama lain.
Sebagai salah satu produk keluaran Apple, iLife memiliki kemudahan dalam
penggunaannya sekaligus powerful dalam menghasilkan karya yang berkualitas
profesional. Bagi Anda yang masih baru menggunakan komputer Apple tentu
perlu memiliki buku panduan menggunakan iLife '08 ini. Berkreasi Tanpa Batas
dengan iLife '08 disajikan bagi pembaca, baik yang telah mengenal Apple Mac
OS X maupun belum pernah menggunakan Mac OS X. Buku ini diawali dengan
pengenalan secara umum terhadap tampilan Apple Mac OS X sebelum masuk
ke paket aplikasi iLife '08. Setiap aplikasi iLife dibahas secara terpisah, dimulai
dengan pengenalan antarmuka aplikasi hingga cara menggunakan konfigurasi
setiap aplikasi agar dapat disesuaikan dengan cara kerja penggunanya. Ada
enam aplikasi menarik yang dibahas dalam buku ini: - GarageBand, merupakan
aplikasi untuk membuat musik. - iPhoto, merupakan aplikasi manajemen foto. iMovie, merupakan aplikasi editing video. - iDVD, merupakan aplikasi untuk
membuat kompilasi DVD. - iTunes, merupakan aplikasi pemutar musik. - iWeb,
merupakan aplikasi untuk membuat halaman wesite. Kelengkapan yang dimiliki
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iLife '08 akan menjadi jawaban bagi mereka yang ingin membuat karya foto,
video, bahkan musik tanpa harus terjebak dengan kerumitan fitur-fitur aplikasi
yang ada. iLife '08 juga merupakan solusi bagi para pakar multimedia untuk
membuat karya multimedia secara cepat dan berkualitas.
"Apakah Anda memiliki BlackBerry? Apakah sudah menjadikannya lebih pintar?
Jika memang belum, maka Anda wajib untuk memiliki buku ini, yang akan
menjadikan perangkat BlackBerry Anda luar biasa dengan berbagai aplikasi
pilihan dan tentunya gratis. Anda akan menemukan berbagai aplikasi untuk: Mengelola file secara mudah. - Mengakses internet lebih cepat dan nyaman. Mengakses berita, mengetahui informasi cuaca, dan mengetahui jadwal
penerbangan hanya dalam satu aplikasi saja. - Mengakses twitter dengan lebih
nyaman. - Chatting di facebook supaya lebih mudah. - Menerjemahkan berbagai
bahasa dengan lebih mudah. - Mengunduh berbagai macam aplikasi secara
mudah dan cepat. Buku ini dikemas dengan gaya bahasa yang santai, mudah
dimengerti, dan tentunya dengan banyak gambar sehingga pengguna pemula
sekali pun akan mudah memahaminya. Sesudah Anda membaca buku ini,
silakan kunjungi blog kami di http://www.mata-maya.com untuk berdiskusi
mengenai buku ini. Atau bergabung di group facebook yang beralamat di
http://www.facebook.com/group.php?gid=61690461009."
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"""Perkembangan Internet saat ini sudah sampai ke tingkat desa, siapa saja
sekarang sudah bisa menikmati akses internet dengan biaya yang terjangkau.
Warnet (warung internet) saat ini sudah dapat ditemui dengan mudah di tingkat
kecamatan, dan siapa pun bisa menggunakannya. Bahkan, dengan hanya
menggunakan koneksi HP saja, kita sudah bisa mengakses Internet dari rumah,
bahkan dari pelosok pun bisa, karena fasilitas pendukung seperti komputer saat
ini sudah dimiliki siapa saja, terutama anak sekolah (SMP, SMU, dan SMK).
Dengan perkembangan tersebut, tentunya banyak calon pengguna baru yang
masih awam dengan Internet dan mereka harus cepat bisa untuk mengikuti
ketertinggalannya. Untuk itu, hadirlah buku ini membantu mereka dalam belajar
memahami dan menguasai Internet. Dan juga akan memandu siapa saja yang
ingin cepat menguasai Internet, mulai dari belajar browsing, yaitu mengakses
situs-situs web yang berisi berita sampai dengan situs hiburan. Lewat buku ini,
Anda akan dipandu 7 point penting yang paling populer, yaitu mencari data dan
Download, menggunakan Email (Google dan Yahoo!), Chatting (Yahoo!
Messenger), Blogging dengan Blogger, bersosial di Facebook, mengakses video
di YouTube, dan album foto di Flickr. Semoga buku ini dapat memandu Anda
untuk cepat pintar berinternet. Selamat belajar."""
Anak - anak Penyemangatku PENULIS: Dameria Laowo,S.Si Ukuran : 14 x 21 cm
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ISBN : 978-623-281-434-9 Terbit : Juli 2020 www.guepedia.com Sinopsis: Indahnya
Masa Kecil bersama Orangtua akan menjadi Kenangan terbaik sebagai bekal masa
depan anak-anak www.guepedia.com Email : guepedia@gmail.com WA di
081287602508 Happy shopping & reading Enjoy your day, guys
Jika selama ini anda telah terbiasa mendengarkan musik ataupun lagu-lagu kesukaan
anda menggunakan komputer,apakah anda sudah mengenal lebih jauh media player
yang anda gunakan?
Shuhairi Norhisham 978-967-1258-11-89789671258118 Jinsei iro iro, Hito Sore Zero
10 Tahun untuk Segulung Ijazah Jinsei Iro Iro, Hito Sore Zore merupakan pepatah
Jepun yang bermaksud, hidup ini macam-macam, manusia masing-masing. Ia hampir
sama maksud dengan pepatah “Rambut sama hitam, hati lain-lain”. Buku ini
merupakan ungkapan santai, kisah perjalanan saya untuk mengejar segulung ijazah
selama 10 tahun. Satu ketika kita di atas, satu ketika kita pasti merasa dibawah.
Pernah menjadi pelajar cemerlang, pernah menjadi pelajar gagal. Bak kata pepatah
Jepun “Nana korobi ya oki" (Jatuh 7 kali,Bangkit lagi 8 kali). Namun tidak semua yang
mampu untuk bangun berdiri dan terus berlari. Luka jatuh kembali pasti ada. Berapa
cepat kita bangun semula itu yang lebih penting.Catatan ini bukan nukilan mendabik
dada. Sekadar berkongsi untuk ikhtibar. Mungkin ada yang jatuh cara yang
sama,situasi yang sama. Nah! inilah salah satu cara bangkit semula. Bahasa santai
seharian ialah bahasa utama dalam penulisan buku ini. Buku ini ditulis dari Februari
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2013 sehingga Februari 2017. Semua kisah dalam catatan benar untuk dijadikan
ikhtibar.
Blog adalah singkatan dari Weblog, istilah yang pertama kali digunakan oleh Jorn
Barger pada tahun 1997. Jorn Barger menggunakan istilah Weblog untuk menyebut
kelompok website pribadi yang selalu di-update secara kontinyu dan berisi tautan ke
website lain yang mereka anggap menarik disertai dengan komentar-komentar mereka
sendiri. Seseorang yang menulis blog kemudian disebut dengan istilah Blogger. Buku
ini bisa dijadikan acuan bagi Anda yang belum mengerti tentang blog, dan diharapkan
bisa membuat weblog sendiri, dari pemula hingga profesional. Selain pengetahuan
dasar blogging, buku ini membahas cara mempercantik weblog dengan CSS
(Cascading Style Sheets). Disertakan pula gambar-gambar screenshot tampilan yang
dibutuhkan sehingga mempermudah pembaca memahaminya. Pembahasan buku ini
meliputi: - Beberapa alasan kamu mesti nge-Blog - Membuat account Multiply Memulai menulis pada blog - Photo dan Video - MP3 dan Reviews - Mempercantik
Blog dengan CSS - Menyisipkan sebuah file Style Sheet - Property CSS untuk
menentukan efek-efek background - Modifikasi Multiply Blog dengan CSS - Tip dan Trik
Multiply Blog
Buku ini akan memandu anda untuk melakukan pengaturan awal (setup) untuk pertama
kalinya, dan memahami prosedur sync (sinkronisasi) untuk download dan upload file ke
ipad, juga akan menunjukan anda cara untuk terhubung ke internet dan menggunakan
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teknologi multim-touch untuk menjelajahi web hanya dengan mengibaskan jari anda.
"""Bagi Anda pengguna dan calon pengguna iPhone memang “wajib” membaca buku ini.
Selain memuat perkembangan perangkat iPhone sejak pertama kali masuk pasar hingga seri
terakhir yakni iPhone 4S, juga disuguhkan berbagai panduan lengkap dan detail penggunaan
iPhone. Dimulai dari awal mula hadirnya iPhone, penulis juga menyediakan spesifikasi untuk
setiap jenis iPhone. Ada juga cerita tentang teknologi dibalik pembuatan iPhone serta fitur-fitur
terbaru di iOS5, yang merupakan prosesor terbaru milik iPhone. Apple telah mengeluarkan
banyak fitur baru untuk iPhone, dan Anda dapat mulai mengenalnya dari sini, termasuk
bagaimana cara mengoptimalkan foto dengan aplikasi yang dapat Anda unduh dengan gratis.
Anda dapat menemukan juga penggunaan dari aplikasi-aplikasi penunjang produktivitas dan
bisnis. Termasuk bagaimana cara melindungi data-data Anda yang berada dalam iPhone."""
Buku Persembahan penerbit MediaPressindoGroup #Mediakom
"iTunes 11 merupakan pusat dari dunia digital dan gadget (device) ala Apple. Anda bisa
membeli lagu, menyewa film, membuat ringtone, serta mengatur aplikasi serta games yang
akan diinstal ke dalam iPad, iPod, maupun iPhone. Oleh karena itu, agar pengalaman Anda
bermultimedia semakin hebat dan hidup, kuasailah cara memanfaatkan iTunes 11 dengan
baik. Di dalam buku ini, Anda akan belajar untuk: - Bagaimana caranya menambahkan lirik
lagu. - Cara praktis mengubah iTunes menjadi semacam Private Party. - Memanfaatkan
Podcast dan iTunes U untuk meningkatkan ilmu pengetahuan. - Mencoba lagu sebelum
memutuskan untuk membeli lagu itu. - Membeli lagu per satuan dan tidak membeli satu album
sekaligus. - Mengubah lagu yang ada di dalam Library menjadi ringtone iPhone. - Mencari
yang serba gratisan di iTunes. Selain itu, Anda juga akan mempelajari iCloud, layanan cloud
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yang dimiliki oleh Apple, serta cara menggunakan QuickTimes untuk menonton film dahsyat
setiap hari. Dari buku ini, Anda akan belajar berbagai metode untuk mengolah dan mengelola
file musik, film, aplikasi, dan games!"
""" Meningkatnya kebutuhan berinternet menghasilkan tantangan untuk menggunakan internet
secara maksimal dan efisien. Tantangan ini dijawab dengan munculnya beberapa aplikasi
canggih yang akan mempermudah Anda dalam berinternet. Dengan aplikasi-aplikasi ini, Anda
tidak lagi harus bergantung pada browser untuk browsing atau email client untuk menerima
dan mengirim email. Online Tanpa Browser berisi referensi dan panduan penggunaan aplikasiaplikasi desktop untuk beragam aktivitas online. Di sini akan dibahas Zimbra Dekstop untuk
mengelola beberapa akun email sekaligus, Digsby untuk instant messaging multi-protokol,
Seesmic Desktop 2 untuk mengelola multi-jejaring sosial, Windows Live Writer untuk blogging
multi-client, Flickroom untuk mengelola akun Flickr dan mempromosikan foto di jejaring sosial,
serta Nexus Radio untuk mendengarkan radio serta musik streaming dari beragam genre
musik. Dengan aplikasi-aplikasi ini, kegiatan berinternet Anda akan lebih maksimal dan
efisien."""
"Buku Windows 7 untuk Menengah mengeksplorasi kelebihan dan keistimewaan Windows 7
dari sudut pandang pengguna yang sudah terbiasa dengan sistem operasi Microsoft tersebut.
Anda akan belajar topik-topik yang penting diketahui seputar networking (pembuatan jaringan
dan pemanfaatannya), meningkatkan performa Windows 7 mulai dari pencegahan memori
yang lemah, pengaturan prioritas, pemanfaatan visual effect, dan lain sebagainya. Setelah itu,
Anda akan mempelajari masalah multimedia di lingkungan Windows 7 mulai dari Windows
Media Player 12 dan tema-tema lain yang patut Anda pelajari. Terakhir, Anda akan
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mempelajari faktor-faktor keamanan di lingkungan Windows 7 mulai dari penguncian
komputer, Windows Firewall, dan banyak lagi. Apabila intensitas pekerjaan Anda berhubungan
dengan Windows 7 tergolong sangat tinggi, maka buku ini layak Anda baca. Ada banyak hal
yang patut Anda ketahui tentang Windows 7 yang pasti akan menjadi sangat berharga dalam
pekerjaan sehari-hari."

BlackBerry Itu Mudah adalah panduan anti pusing untuk selalu update dengan gedget
most wanted di Indonesia saat ini. Dengan bahasa yang mudah dipahami dan step-bystep yang friendly, kamu bukan hanya akan mengulik aplikasi, tetapi juga mengubah
tampilan BlackBerry-mu dengan panduan aksesoris yang ada di dalam buku ini.
Aplikasikan juga tip dan trik seputar BlackBerry, mulai dari mempercepat aktivasi
BlackBerry, cara cepat mengetahui PIN, mengaktifkan flight mode, tetap berhubungan
dengan WIFI, menggunakan BlackBerry sebagai USB, sampai mengikuti
perkembangan terkini BlackBerry. Baca buku ini dan mulai gunakan BlackBerry kamu
dengan maksimal. Dengan BlackBerry Itu Mudah, dijamin hidup kamu akan semakin
mudah! -BukuneSeiring dengan kemajuan teknologi informasi saat ini, serta meningkatnya penjualan ecommerce dan toko online baik lokal maupun internasional membuat orang melakukan
banyak hal untuk mencari peluang dan mendapatkan penghasilan dari bisnis internet,
salah satunya dengan menjadi seorang affiliate marketer di perusahaan e-commerce
terkemuka di dunia, yaitu amazon.com. Di sana kita bisa menjual produk apapun yang
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kita sukai dengan sistem komisi di setiap produk yang dijual. Komisi yang diberikan pun
lumayan besar, sekitar 2,5%-10% dari setiap harga produk yang kita jual. Jika Anda
ingin belajar menjadi seorang affiliate marketer di amazon.com, buku ini cocok untuk
Anda karena di dalam buku ini akan dijelaskan seluk-beluk sampai Anda bisa
menghasilkan minimal $100 pertama Anda dari Amazon, dengan menggunakan
metode yang sederhana dan simpel serta mudah dipraktikkan oleh pemula sekalipun.
Pembahasan dalam buku mencakup: • Mengenal Affiliasi Marketing Amazon •
Mendaftar Menjadi Affiliate Marketer Amazon • Kalender Trend Penjualan Produk
Amazon • Memilih Produk yang Tepat untuk dipromosikan • Mencari Kata Kunci
Produk yang Tepat • Membuat Video Produk Sederhana dengan Movie Maker •
Membuat Video Produk Sederhana dengan PowerPoint • Membuat Akun dan Channel
YouTube • Mencari Produk dan Upload Video Produk di YouTube • Pengaturan SEO
Youtube Marketing • Melihat Komisi Hasil Penjualan • Pencairan Komisi Hasil dari
Penjualan
Sebenarnya memang mudah untuk menyusun slide-slide presentasi dengan program
PowerPoint, apalagi dengan PowerPoint 2007 di mana menu telah diringkas dalam
kategori-kategori khusus. Namun untuk menyusun slide presentasi yang benar-benar
efektif ternyata membutuhkan pengaturan yang akurat. Jika saja penyaji slide
presentasi tidak dapat menyusun slide-slide presentasi dengan PowerPoint secara
maksimal, maka yang terjadi ketika slide tersebut disajikan kepada audiens akan
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menimbulkan kerancuan. Bisa saja audiens merasa terganggu ketika meliaht teks
dalam slide terlalu kecil ataub suara slide terlalu keras, atau mungkin juga warna
background slide dapat membuyarkan pandangan. Hal-hal semacam itu sebaiknya
diminimalkan oleh penyaji presentasi sebelum slide itu ditampilkan. Buku Tip Menyusun
Presentasi efektif dengan PowerPoint 2007 merupakan solusi bagi Anda yang hendak
menyusun slide presentasi secar efektif. Juga memberikan Anda pengarahan untuk
menyusun slide secara benar sehingga audiens dapat menyimak apa yang telah Anda
sajikan. Tip-tip yang dibahas mencakup: - Penjelasan mengenai prinsip dan konsep
dasar penyusunan slide secara efektif dengan program PowerPoint. - Mengatur teks
slide supaya audiens dapat membacanya. - Mengatur objek, grafik, diagram, dan tabel
secara lebih terarah. - Mengelola animasi serta segala pengaturan suara secara efekif.
- Tambahan berupa tombol kombinasi yang dapat membantu dalam bekerja dengan
cepat.
Buku seri tutorial Untuk pemula mengupload buku ke playstore, dengan menggunakan
kalimat yang mudah dimengerti, serta di sertai foto dan gambar, menjadikannya
sebagai pilihan oleh siapapun yang ingin menampilkan karyanya berupa buku di google
play book dan media pembelajaran interaktif begitu mudah dan cepat.
Program Pertukaran Pelajar Korea-Malaysia membuatkan Aleena teruja. Lebih-lebih
lagi dia terpilih sebagai mentor kepada pelajar Korea, Lee Jong Kook. Antara aktiviti
yang dijalankan adalah melawat negeri Melaka. Sebagai mentor, Aleena mencuba
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yang terbaik membantu Lee dan pelajar-pelajar Korea yang lain mengenali Malaysia.
Suatu hari, ketika mahu menaiki bas, tiba-tiba Aleena dan Lee diculik! Keadaan
menjadi kelam-kabut. Meskipun ramai yang cuba menolong, namun penculik itu
bertindak lebih pantas dengan membawa lari Aleena dan Lee sehingga tidak dapat
dikesan. Bagaimanakah nasib Aleena dan Lee? Masihkah ada sinar untuk mereka
berdua bebas daripada penculik itu?
Kumpulan lagu daerahpersembahan untuk IndonesiakuNiaga SwadayaFun with
Symbian + CDElex Media KomputindoTeknik Rahasia Keyword Google Untuk
PemulaElex Media Komputindo
Hai kamu yang muda dan gaul! Udah punya blog atau belum? Jika belum, ayo buruan
bikin! Sebagai remaja modern, kamu musti tau apa itu blog. Kamu juga musti punya
blog, soalnya blog kini makin beken. Blog bisa jadi ajang gaul dan tempat
mengekspresikan diri kamu. Lewat blog, kamu bisa punya halaman sendiri di internet.
Kamu bisa tampilkan cerita dan puisi kamu, pajang foto kamu bersama kawan-kawan,
atau berbagi musik dan video kesukaan kamu. Asiknya, semua bisa kamu lakukan
secara gampang, cepat, dan gratis! Lewat buku ABG Series : Ekspresikan Dirimu
dengan Blog Multimedia ini, kamu bakal dipandu bikin dan kelola blog sendiri di
Multiply. Kenapa Multiply? Soalnya di sinilah tempat nge-blog yang paling asik, mudah,
lengkap, dan keren. Di buku ini, kamu juga bakal nemuin cara mengutak-atik blog kamu
biar tampil gue banget. Pokoknya buruan, jangan sampe ketinggalan deh! Daftar Isi *
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Bab 1 : Kenalan Dulu dengan Blog! * Bab 2 : Saatnya Kelola Blog di Multiply! * Bab 3 :
Ekspresikan Dirimu dengan Posting * Bab 4 : Mengutak-atik Blog Biar Gaul * Bab 5 :
Ayo Bikin Blog Kamu Populer! * Bab 6 : Bikin Blog yang Gue Banget
-KawanPustaka- #SuperEbookDesember
Apakah Anda sering menggunakan Google untuk melakukan pencarian? Jika demikian,
jawablah pertanyaan -pertanyaan di bawah ini: Bagaimana menampilkan easter egg
pada Google dan apa isinya? Mampukah Google menghitung 7865*1678? Bagaimana
menampilkan Google dalam tampilan yang gelap? Bagaimana kita menemukan
password dan username dengan bantuan Google? Bagaimana kita bisa masuk ke
dalam inbox email menggunakan Google? Apakah kita bisa tahu negara manakah yang
paling banyak men-cari informasi dengan Google mengenai topik tertentu? Jika Anda
tidak tahu jawaban untuk pertanyaan di atas, maka Anda memerlukan buku ini. Buku
Teknik Rahasia Keyword Google untuk Pemula akan mengajarkan kepada Anda 110
teknik bagaimana memanfaatkan kata kunci yang tepat, agar apa yang kita cari bisa
ditemukan. Selain itu, buku ini membahas juga hal-hal yang berhubungan dengan
Google, yang mungkin Anda tidak mengetahuinya. Jika Anda sudah membaca buku ini,
silakan kunjungi web kami di www.mata-maya.com untuk mengetahui informasi buku
ter-baru dan informasi IT yang penting.
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